
Hyvä nukkumisergonomia parantaa yöuntasi sekä ennaltaehkäisee ja vähentää niska- ja selkäkipuja. Nuk-
kumisergonomiaan vaikutetaan ennen kaikkea tyyny- ja patjavalinnoilla. Väärän kokoinen ja/tai muotoinen 
tyyny on selkeä niska-hartiaseudun vaivojen pahentaja ja monissa tapauksissa jopa niiden alkusyy.  Väärän-
lainen tyyny voi myös häiritä unta ja pahentaa unettomuutta. Samoin liian vanha ja kulunut patja pahentaa 
tai jopa aiheuttaa selkäoireita ja varmasti häiritsee nukkumistasi. Ihminen nukkuu elämästään kolmasosan, 
joten vuoteella on todella merkitystä. Patjan ja tyynyn on tuettava vartalosi fysiologiseen eli luonnolliseen 
asentoon päästäen kehon lepäämään ja palautumaan päivän rasituksista yön aikana. Tämä tarkoittaa sitä, 
että tyyny ja patja tukevat selkärangan luonnollisia kaaria ja muotoa hyvin, jolloin lihaksisto voi rentoutua. 

Levollisen unen mahdollistava hyvä vuode ehkäisee myös tuki- ja liikuntaelinsairauksia, sillä tieteellisessä tutkimuksessa on to-
dettu huonon unen altistavan selkäsairauksille. Mikäli sinulla on hoitoa vaativia tuki- ja liikuntaelinongelmia, on hyvä keskustella 
hoitavan lääkärin tai terapeutin kanssa hoitoasi tukevasta nukkumisergonomiasta ja sinulle sopivista tyyny- ja patjavalinnoista. 
– OLAVI AIRAKSINEN Professori, Fysiatrian ylilääkäri, Kuopion Yliopistollinen Sairaala

Nukkumisergonomian kartoitus ja -opas

Miten sinä nukut? Huono nukkumisergonomia aiheuttaa öistä heräilyä ja levotonta liikehdintää 
heikentäen unen laatua, päiväaikaista vireyttä sekä kehon ja mielen uudistumista.
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Nukkumisergonomian kartoitus

Vastaamalla tämän oppaan kysymyksiin (rastita kyllä/ei) ja tutustumalla nukkumisergonomian 
periaatteisiin oppaan sivuilla, voit selvittää tarvitseeko Sinun kiinnittää huomiota johonkin nukku-
misergonomian osa-alueeseen. 

NIMI  PVM   
  

Tuntemukset herätessä

1.  Onko sinulla selkäkipuja aamuisin?

2.  Onko selkäsi aamuisin jäykkä?

3.  Onko sinulla niska-hartiaseudun kipuja aamuisin?

4.  Onko sinulla niska-hartiaseudun jäykkyyttä aamuisin?

5.  Onko sinulla aamuisin päänsärkyä?

6.  Tunnetko itsesi fyysisesti voimattomaksi heräämisen jälkeen?

7.  Tunnetko heräämisen jälkeen puutuneisuutta jossain kehosi osassa?

8.  Tunnetko nukkuvasi riittävästi?

	 Kyllä	 Ei

Nukkumisasento

9.  Missä asennossa nukahdat?

10.  Missä asennossa heräät?

11.  Onko sinun helppo löytää hyvä nukahtamisasento?

12.  Heräiletkö öisin?

13.  Miksi heräilet öisin?

14.  Jos heräät yöllä, löydätkö helposti uudelleen hyvän nukahtamisasennon?

15.  Liikehditkö levottomasti yön aikana?

16.  Onko sinulla pään alla olevan tyynyn lisäksi muita asentoa tukevia tyynyjä?

17. Miten käytät lisätyynyjä tukemaan nukkumisasentoasi?

	 Kyllä	 Ei

YHTEISTYÖSSÄ

Jos jollakin osa-alueella on USEITA TUMMENNETULLA POHJALLA olevia vastauksia, on tähän osa-
alueeseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Huomioi, että jo yksikin tummennetulla pohjalla oleva 
vastauksesi voi heikentää merkittävästi nukkumisergonomiaa ja huonontaa unen laatua sekä 
aiheuttaa fyysisiä haittoja, kuten selkä- tai niskakipua. Jokaiseen kysymykseen liittyvä nukkumi-
sergonomian periaate on selvitetty tämän oppaan sivuilla 4-7.

Tyyny

18.  Käytätkö nukkuessasi pääsi alla useampaa kuin yhtä tyynyä?

19.  Millaista tyynyä käytät pääsi alla?

20.  Kuinka vanha tyynysi on?

21.  Koetko tyynysi miellyttäväksi?

22.  Tukeeko tyyny niskaasi?

23.  Onko kaularankasi taipuneena nukkuessasi?

24.  Onko kaularankasi kiertynyt nukkuessasi?

25.  Nukutko käsi tyynyn alla?

26.  Myttäätkö tyynyäsi?

27.  Halaatko tyynyä nukkuessasi?

28.  Kuorsaatko?

	 Kyllä	 Ei

Patja

29. Millainen patja sinulla on?

30. Kuinka vanha patjasi on?

31. Koetko patjasi miellyttäväksi?

32. Tukeeko patja selkääsi?

33. Koetko selkärankasi taipuvan sivuttaissuunnassa nukkuessasi kylkimakuulla?

34. Koetko selkärankasi olevan kiertynyt nukkuessasi?

35. Onko patjassasi kuoppia tai painaumia? 

(Patjaa kannattaa tunnustella käsin niiden havaitsemiseksi)

	 Kyllä	 Ei

Suomen Unihoitajaseura ry
SUHS
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Nukkumisergonomian periaatteet (kartoituksen mukaan)

Tuntemukset herätessä

1. ONKO SINULLA SELKÄKIPUJA HERÄTESSÄ? 

Selkäkivut voivat johtua useasta eri syystä. Kipujen ollessa 
pahimmillaan heti heräämisen jälkeen nukkumisergonomi-
assa saattaa olla korjattavaa. Yksi selkäkipujen aiheuttaja tai 
kipujen pahentaja on keholle epäsopiva patja. Makuuasennossa 
jokainen kehon osa tarvitsee erillistä tukea, sillä unen aikana 
lihasten toiminta on pienimmillään. Oikein tuettuna kudokset ja 
nivelet voivat olla rentoutuneena ja kudoksiin kohdistuva paine 
on pienin mahdollinen. Epäsopiva patja ei tue kehoa sen opti-
maaliseen asentoon. Patja voi olla esimerkiksi vanha ja kulunut 
tai jo ostettaessa liian pehmeä, jolloin se ei tue kehoa riittävästi. 
Liian kova tai pehmeä patja ohjaa vartalon epäfysiologiseen 
asentoon ja todennäköisesti aiheuttaa selkäkipuja. Epäsopiva 
tyyny voi myös vaikuttaa kehon asentoon, jolloin selkä saattaa 
kipeytyä. 

2.  ONKO SELKÄSI AAMUISIN JÄYKKÄ? 

On hyvä erottaa toisistaan käsitteet kipu, kankeus ja jäykkyys. 
Toimintakyvyn rajoittuneisuuteen, kankeuteen ja jäykkyyteen 
liittyy yleensä myös kireyden ja epämukavuuden tunnetta, 
mutta ei varsinaista voimakasta kipua. Selän jäykkyys aamuisin 
voi johtua lihasten ja nivelsiteiden jännityksestä tai venytykses-
tä tai nivelkapseleiden venyneestä tilasta. Yön aikana ne eivät 
ole päässeet palautumaan lepopituuteensa ja aamulla liikkeelle 
lähtiessä selkä tuntuu jäykältä. Lihasten reflektorinen jännitty-
minen on kehon suojareaktio, joka pyrkii estämään virheellistä 
asentoa. Syynä saattaa olla epäsopiva tyyny, patja tai epäergo-
nominen nukkumisasento. Välilevyt nesteytyvät yönaikana ja 
ergonomisessa asennossa nukuttuaan ihminen onkin pidempi 
aamulla kuin illalla. 

3.  ONKO SINULLA NISKA-HARTIASEUDUN KIPUJA AAMUISIN?

Niska-hartiaseudun kivut voivat johtua monista eri syistä. 
Kipujen ollessa pahimmillaan heti heräämisen jälkeen, nukku-
misergonomiassa voi olla korjattavaa, etenkin tyynyn osalta. 
Epäsopiva tyyny on selkeä niska-hartiaseudun kipujen aiheutta-
ja tai kipujen pahentaja. Tyynyn korkeus suhteessa patjan omi-
naisuuksiin ei ole sopiva tai vanha ja kulunut tyyny ei tue kehoa 
sen fysiologiseen asentoon. Myös nukkumisasento saattaa olla 
epäergonominen, esimerkkinä päinmakuu, jossa kaularankaan 
tulee kiertoa ja taivutusta. 

4.  ONKO SINULLA NISKA-HARTIASEUDUN  
 JÄYKKYYTTÄ AAMUISIN? 

On hyvä erottaa toisistaan käsitteet kipu, kankeus ja jäykkyys. 
Toimintakyvyn rajoittuneisuuteen, kankeuteen ja jäykkyyteen 
liittyy yleensä myös kireyden ja epämukavuuden tunnetta, mut-
ta ei varsinaista voimakasta kipua. Niska-hartiaseudun jäykkyys 
aamuisin voi johtua lihasten ja nivelsiteiden jännityksestä tai ve-
nytyksestä tai nivelkapseleiden venyneestä tilasta. Yön aikana 
ne eivät ole päässeet palautumaan lepopituuteensa ja aamulla 
liikkeelle lähtiessä niska-hartiaseutu tuntuu jäykältä. Lihasten 
reflektorinen jännittyminen on kehon suojareaktio, joka pyrkii 
estämään virheellistä asentoa. Syynä saattaa olla epäsopiva 
tyyny tai epäergonominen nukkumisasento. 

5.  ONKO SINULLA AAMUISIN PÄÄNSÄRKYÄ? 

Päänsäryllä voi olla useita aiheuttajia. Yksi yleisistä säryn aihe-
uttajista on niskan alueen lihasjännitys, joka voi johtua niska-
hartiaseudun huonosta ergonomiasta. Tyypillisimmin pään-
särky on lievimmillään aamuisin ja pahenee iltaa kohti. Tällöin 
aiheuttajana voi olla yksipuolinen fyysinen rasitus, esimerkiksi 
kassa- tai näyttöpäätetyö. Aamuisin esiintyvä päänsärky voi 
vastaavasti aiheutua huonosta nukkumisergonomiasta. Pään 
liiallinen taaksepäin kallistunut asento voi lyhyessäkin ajassa 
ärsyttää niskaniveliä. Ärtyneet nivelet saavat heijastereaktiona 
niitä ympäröivät lihakset kouristumaan, mikä ärsyttää niveliä 
entisestään. 

6.  TUNNETKO ITSESI FYYSISESTI VOIMATTOMAKSI 
 HERÄÄMISEN JÄLKEEN? 

Syvä uni saattaa olla riittämätöntä, mikä voi johtua huonon 
nukkumisasennon aiheuttamasta epämukavuuden tunteesta ja 
mahdollisista kivuista. Kehoon voi kohdistua myös pistekohtais-
ta painerasitusta. Näistä johtuen asentoa joudutaan vaihtamaan 
usein, jolloin tapahtuu mikroheräämisiä ja syvä uni häiriintyy. 
Syvän unen aikana erittyy kasvuhormonia, jota myös aikuiset 
tarvitsevat lihasten huoltoon. Kasvuhormoni huolehtii sokeriai-
neenvaihdunnasta, joka ylläpitää ja kehittää lihasvoimaa. 

7. TUNNETKO HERÄÄMISEN JÄLKEEN  
 PUUTUNEISUUTTA JOSSAKIN KEHOSI OSASSA? 

Hermojen joutuminen puristukseen yön aikana voi aiheuttaa 
raajojen puutumista, joka häiritsee unta. Ulkopuolinen paine voi 
vioittaa hermoa välittömästi, mutta useimmiten vioittuminen 
tapahtuu verenkierron heikkenemisen vuoksi. Puristuksessa 
olevan hermon verenkierto on estynyt, jolloin hermon toiminta 
heikkenee. Lievät hermopinteet aiheuttavat aluksi ajoittaista 
puutumista ja vasta verenkiertohäiriön jälkeen voi syntyä her-
movamma. Tyypillinen puutumisoire on kylkimakuulla nukut-
taessa kehon alla olevan yläraajan radiushermon pinnetila sen 
puristuessa patjan ja olkaluun väliin. Vakava hermon puristu-
minen aiheuttaa vaurioita ja toimintahäiriöitä, jotka näkyvät 
lihasten voimattomuutena eli halvausoireina. Oikealla tavalla 
joustava ja kehoon kohdistuvaa painetta vähentävä patja sekä 
oikean korkuinen tyyny voi olla yksi ratkaisu edellä mainittuihin 
ongelmiin. 

8.  TUNNETKO NUKKUVASI RIITTÄVÄSTI? 

Unentarve vaihtelee yksilöllisesti. Keskimääräinen unen tarve 
aikuisella on 6–9 tuntia vuorokaudessa. Tästä poikkeaa noin 
20% Suomen väestöstä. Huono nukkumisergonomia heikentää 
unen laatua, sillä paineen kohdistuminen pienelle alueelle tai 
huono nukkumisasento aiheuttavat epämukavuuden tunnetta 
ja näin ollen kääntyilyä yön aikana. Kääntyessä tapahtuu mik-
roherääminen, jota ihminen ei välttämättä muista. Se kuitenkin 
vaikuttaa univaiheisiin ja voi heikentää näin unen laatua ja 
virkistävyyttä. Unen määrä ei korvaa unen laatua.

Nukkumisasento 

9.  MISSÄ ASENNOSSA NUKAHDAT?  

10. MISSÄ ASENNOSSA HERÄÄT? 

Yleisimmät nukkuma-asennot ovat kylkimakuu ja kylki- ja se-
linmakuuasento. Nukkumisasentoon ja vuoteessa liikehdintään 
vaikuttavat; yksilölliset tekijät, terveydelliset syyt sekä patja, 
tyyny ja peitto. Myös unenhuollollisilla asioilla kuten makuuhuo-
neen lämpötilalla ja valaistuksella on merkitystä

Kova patja ja/tai liian matala tyyny voivat ohjata asennon vat-
samakuulle, koska hartia ja lantio eivät pääse painumaan patjan 
sisään ja kylkikaari jää tukematta. Myös kovan patjan kehoon 
kohdistama paine voi ohjata nukkujaa vaihtelemaan asentoa 
unta häiritsevästi. Vatsamakuulla rinta- ja kaularanka on yleensä 
kiertyneenä sekä lanneranka voi kierron lisäksi yliojentua. 
Rangan kiertyminen tai taipuminen voi aiheuttaa jäykkyyttä tai 
kipua. 

11. ONKO SINUN HELPPO LÖYTÄÄ HYVÄ NUKAHTAMISASENTO? 

Paineen epätasainen jakautuminen voi aiheuttaa epämuka-
vuuden tunnetta ja näin tarvetta kääntyilyyn. Kylkimakuulla 
suurin paine kohdistuu lonkan ja olkapään alueelle. Selinma-
kuulla paine keskittyy lantion, kantapäiden ja yläselän alueelle. 
Lihaskireydet voivat vaikeuttaa miellyttävän asennon löytämis-
tä. Esimerkiksi selinmakuulla lonkan koukistajalihaksen kireys 
kallistaa lantiota eteenpäin ja korostaa lannerangan notkoa. 
Asennon löytymisen ongelmat voivat johtua myös muista syis-
tä, esimerkiksi stressistä, unettomuudesta tai kivuista. Hyvässä 
nukkumis- ja nukahtamisasennossa tukevat patja ja tyyny 
yhdessä vartalon sen fysiologiseen eli luonnolliseen asentoon. 
Nukkumisergonomisesti oikeassa asennossa keho on tuettuna 
ja kehoon kohdistuva ulkoinen paine on minimissään. 

12. HERÄILETKÖ ÖISIN? 

Unihäiriön ja normaalin yössä heräämisen rajana pidetään yli 
kahta heräämiskertaa yössä, jos henkilö ei nukahda uudelleen 
kymmenen minuutin kuluessa heräämisestä. Yöllinen heräily on 
yksi unettomuuden oireista. Haitallisena pidetään kolmea tai 
useampaa heräämiskertaa yössä jos nukahtaminen uudelleen 
kestää kauemmin kuin puoli tuntia. 

13. MIKSI HERÄILET ÖISIN? 

Yöllinen herääminen voi johtua monista eri seikoista kuten 
huonon nukkumisergonomian aiheuttamasta epämukavuuden 
tunteesta, psyykkisestä stressistä tai ulkoisista häiriötekijöistä, 
joita ovat esimerkiksi melu tai kuumuus. 

14. JOS HERÄÄT YÖLLÄ, LÖYDÄTKÖ HELPOSTI  
 UUDELLEEN HYVÄN NUKAHTAMISASENNON? 

Paineen epätasainen jakautuminen eri kehonosien kesken voi 
aiheuttaa epämukavuuden tunnetta ja näin tarvetta kään-
tyilyyn. Unenaikaisen kääntyilyn aiheuttaa usein ulkoisesta 
paineesta johtuva pintaverenkierron estyminen. Ennen kuin 
kudokset joutuvat hapettomaan tilaan, nukkuja vaihtaa asentoa. 
Miellyttävän asennon löytämistä voivat vaikeuttaa myös lihaski-
reydet sekä useat muut syyt. 

15. LIIKEHDITKÖ LEVOTTOMASTI YÖN AIKANA? 

Jos vuodevaatteet eivät pysy paikoillaan, se kertoo levottomas-
ta liikehdinnästä yön aikana. Tämä voi johtua epämukavuuden 
tunteesta, jonka taustalla voi olla esimerkiksi liian kova tai 
pehmeä patja. Kova patja aiheuttaa paineen kohdistumisen 
liian pienelle alueelle. Liian pehmeä patja taas ei tue vartaloa 
riittävästi. 

16. ONKO SINULLA PÄÄN ALLA OLEVAN TYYNYN  
 LISÄKSI MUITA ASENTOA TUKEVIA TYYNYJÄ?

17. MITEN KÄYTÄT LISÄTYYNYJÄ  
 TUKEMAAN NUKKUMISASENTOASI? 

Tarve käyttää lisätyynyjä vartalon tukemiseen kertoo usein 
patjan riittämättömästä kyvystä tukea vartaloa nukkuessa. 
Selällään nukkuessa polvien alle asetettava tyyny mahdollistaa 
lonkankoukistaja lihasten palautumisen lähemmäksi lepopituut-
ta, jolloin muun muassa alaselän notko pienenee. Kylkimakuulla 
asennon tueksi nukkuja voi asettaa tyynyn polvien väliin, jolloin 
lantio ja alaselkä eivät kierry vaan pysyvät suorassa asennossa. 
Vyötärön aluetta voi tukea ohuella tyynyllä jos patja ei anna 
hartian ja lantion painua optimaalisesti patjan sisään. Hartiaseu-
tua voi tukea ottamalla tyynyn syliin, jolloin hartiaseutu ei pääse 
painumaan kasaan.

LIIAN KOVALLA PATJALLA lantio ja olkapää
eivät pääse painumaan patjan sisään.

OIKEALLA TAVALLA JOUSTAVALLA PATJALLA
selkäranka on suorassa.
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Nukkumisergonomian periaatteet (kartoituksen mukaan)

Tyyny

18. KÄYTÄTKÖ NUKKUESSASI PÄÄSI ALLA  
USEAMPAA KUIN YHTÄ TYYNYÄ? 

Tyynyn ollessa liian matala, lisää korkeutta saatetaan hakea 
käyttämällä useita tyynyjä päällekkäin. Kyseessä voi olla myös 
tottumus. Useaa tyynyä käytettäessä ongelmaksi voi muodos-
tua oikean korkeuden löytäminen. 

19. MILLAISTA TYYNYÄ KÄYTÄT PÄÄSI ALLA? 

Onko tyyny muotoiltu vai muotoilematon? Tutkimusten mukaan 
muotoillut tyynyt tukevat pääsääntöisesti paremmin kaularan-
kaa ja päätä. Niiden on todettu myös vähentävän niska-har-
tiaseudun kipuja. Millä tyyny on täytetty? Onko tyyny painon ja 
lämmön mukaan muotoutuvaa materiaalia? Tutkimus osoittaa 
muotoillun tyynyn olevan erinomainen vaihtoehto epäspesifistä 
niskakivuista kärsiville. 

20. KUINKA VANHA TYYNYSI ON?

Tyynyjen laaduissa on huomattavia eroja. Osa tyynyistä saattaa 
menettää muotonsa muutamassa kuukaudessa, kun taas osa 
valmistajista antaa tuotteelleen usean vuoden takuun. Tyynyn 
iän vaikutusta arvioitaessa on siis olennaista myös tyynyn laa-
dun huomioiminen. 

21. KOETKO TYYNYSI MIELLYTTÄVÄKSI? 

Jos tyyny ei tunnu miellyttävältä, syynä voi olla esimerkiksi 
tyynyn väärä korkeus, väärä muoto/malli tai tyynyn liiallinen 
kovuus/pehmeys. Myös tyynyn pinta- ja täytemateriaaleilla 
on merkitystä, esimerkiksi hengittävyyden ja hygieenisyyden 
kannalta. 

22. TUKEEKO TYYNY NISKAASI? 

Tyynyn tulisi muotoutua siten, että se tukee sekä päätä että 
niskaa. Nukkuessa selkärangan kaarien tulisi olla anatomises-
ti luonnollisessa asennossa ja kaularangan tulisi olla suoraan 
rintarangan jatkeena. Kylkimakuulla nukkuvalle suositellaan pak-
sumpaa tyynyä, jotta kaularanka pysyy suorassa. Kaularangan 
alueelle tarvitaan enemmän tukea kuin pään alle, sillä tyynyn 
tulee täyttää hartian levyinen tila kaularangan ja patjan välissä. 
Selinmakuulla tyynyn tulee olla suhteellisen matala/pehmeä 
ja sivuilta korkea/tukeva, jotta kaularanka olisi suorassa ja pää 
tuettuna keskiasentoon. Oleellista on myös huomioida tyynyn 
oikea etäisyys hartioista. Jos tyyny on liian ylhäällä, se ei tue 
niskaa. Selinmakuulla hartioiden alla oleva tyyny lisää rintaran-
gan taipumista eteen sekä hartioiden eteen ohjautumista. 

23. ONKO KAULARANKASI TAIPUNEENA NUKKUESSASI? 

Selinmakuulla nukkujan tyynyn paksuutta tarkasteltaessa on 
huomioitava rintarangan kaareutuminen. Jos rintaranka on 
eteenpäin taipunut, korkeampi tyyny on tarpeellinen. Jos tyyny 
on liian matala, kaularanka yliojentuu, jos taas tyyny on liian 
korkea ja/tai kova, kaularanka taipuu eteenpäin. Kylkimakuulla 
liian korkea tai matala tyyny saattaa aiheuttaa kaularangan 
taipumisen sivuttaissuunnassa.

24. ONKO KAULARANKASI KIERTYNYT NUKKUESSASI? 

Päinmakuulla nukkuessa kaularanka kiertyy ja usein myös 
taipuu samalla. Selinmakuulla kaularangan kiertymistä voi aihe-
uttaa esimerkiksi liian kova tyyny. Pää saattaa kääntyä sivulle 
suuremman tukipinnan saamiseksi. 

25. NUKUTKO KÄSI TYYNYN ALLA? 

Liian matala tyyny ei tue kaularankaa suoraan asentoon vaan 
jättää pään alemmas kuin sen luonnostaan tulisi olla. Nukku-
malla käsi tyynyn alla pyritään lisäämään tyynyn korkeutta 
ja korjaamaan pään asentoa. Usein tämä nukkumisasento on 
epäergonominen ja voi turhaan herättää nukkujan. Asento voi 
myös aiheuttaa käden puutumista hermojen joutuessa puris-
tuksiin. 

26. MYTTÄÄTKÖ TYYNYÄSI? 

Tyyny voi olla liian matala tai huonon mallinen. Myttäämällä 
tyynylle haetaan lisää korkeutta tai parempaa muotoa. Mytätty 
tyyny tukee harvoin niska-hartiaseutua oikein. Se saattaa ohjata 
nukkumisasennon epäergonomiseksi ja voi aiheuttaa niska-
hartiaseudun kipuja ja unen laadun heikkenemistä. 

27. HALAATKO TYYNYÄ NUKKUESSASI? 

Tyynyn halaaminen kylkimakuuasennossa voi aiheutua liian ma-
talasta tyynystä. Nukkuja käyttää halaustyynyä vähentääkseen 
kehon alla olevaan olkapäähän kohdistuvaa painetta. Tyynyä 
halattaessa olkapää siirtyy pois kehon painon alta. Korkeampi 
tyyny vähentää olkapäähän kohdistuvaa painetta ja korjaa kylki-
makuuasentoa paremmaksi. 

28. KUORSAATKO? 

Kuorsaus on hyvin yleistä, itse asiassa kaikki kuorsaavat joskus. 
Se syntyy kun uloshengityksen aikana hengitysilma aiheuttaa 
värähtelyä nielun kudoksissa, erityisesti suulaessa. Kuorsaus voi 
johtua monesta eri syystä, joista pään asento nukkuessa voi olla 
yksi. Tyynyn ominaisuuksilla voi olla vaikutusta kuorsaamiseen, 
esimerkiksi kiinteästä ja muotoutuvasta tyynystä voi olla apua. 
Kun kaularangan yläosa on hieman ojentunut, ylähengitystiet 
aukeavat paremmin.

Patja 

29. MILLAINEN PATJA SINULLA ON? 

Tutkimuksissa on todettu puolikovan patjan lievittävän selkäki-
puja paremmin kuin kovan patjan. Yksilöllisesti kehon muotoihin 
mukautuvalla patjalla on todettu olevan positiivinen vaikutus 
krooniseen selkäkipuun, selän jäykkyyteen sekä hartiakipuun. 
Kehon painoon mukautuvat patjat jakavat paineen tasaisimmin 
eri kehonosille. 

30. KUINKA VANHA PATJASI ON? 

Patjan laadusta riippuen patjan ikä vaikuttaa suuresti patjan 
ominaisuuksiin. Vanha ja kimmoisuutensa menettänyt patja ei 
tue vartaloa oikein, vaan päästää selkärangan taipumaan tai 
kiertymään nukkuessa. Uusi mutta heikkolaatuinen patja voi olla 
jo ostettaessa vartalolle epäergonominen – kannattaa siis aina 
tarkistaa uudenkin patjan tuki- ja painetta vähentävät ominai-
suudet. 

31. KOETKO PATJASI MIELLYTTÄVÄKSI? 

Jos patja ei tunnu miellyttävältä, se on luultavasti liian kova, 
liian pehmeä tai se on menettänyt muotonsa, eikä tue vartaloa 
oikein. Tämä aiheuttaa paineen kohdistumista pienemmälle 
alalle, mikä saattaa aiheuttaa epämukavuuden tuntua. Epämu-
kavuuden tunne aiheuttaa yönaikaista kääntyilyä, joka heiken-
tää unen laatua. 

32. TUKEEKO PATJA SELKÄÄSI? 

Unen aikana lihasten ja hermoston toiminta on minimissään. 
Nukkuessa suurin voima, joka vaikuttaa kehoon, ja erityisesti 
selkärankaan, on painovoima. Patjan ja painovoiman yhteisvai-
kutuksesta nukkujan asennon tulisi olla tasapainoinen. Patja ei 
saa olla liian pehmeä tai kova, vaan sen tulee joustaa nuk-
kujan vartalon mukaan. Patjan tulee tukea nukkujan vartalon 
muotoja niin kylki- kuin selinmakuulla. Liian kovalla patjalla 
nukuttaessa patjan ja nukkujan kehon väliin jäävä tila aiheuttaa 
jännityksiä sekä ohjaa vartalon virheelliseen asentoon. Hyvän 
patjan tulisi antaa periksi olkapään ja lantion alueelta päästäen 
ne painumaan patjan sisään, mutta kuitenkin tukea vyötärön 
seutua. Tämä on erityisen tärkeää kylkimakuulla nukuttaessa. 
Myös selinmakuulla on tärkeää, että lantio pääsee painumaan 
patjan sisään, mutta patja tukee silti lannerankaa säilyttäen sen 
luonnollisen notkon. Myös hartioiden tulisi saada painua hieman 
patjan sisään. 

33. KOETKO SELKÄRANKASI TAIPUVAN  
 SIVUTTAISSUUNNASSA NUKKUESSASI KYLKIMAKUULLA? 

Kyljellään nukuttaessa liian kova patja ei päästä lantiota ja 
hartiaa painumaan patjan sisään, joten vyötärön alue painuu 
alaspäin. Tämä aiheuttaa selkärangan taipumista sivuttaissuun-
nassa, josta seuraa kuormitusta selkärangan tukirakenteille. 
Liian pehmeällä patjalla lantio painuu liian syvälle patjan sisään, 
jolloin selkäranka pääsee taipumaan. 

34. KOETKO SELKÄRANKASI OLEVAN KIERTYNYT NUKKUESSASI? 

Liian kova patja aiheuttaa painetta lantion ja hartian alueelle, 
sillä se ei päästä niitä uppoamaan patjan sisään. Kylkimakuulla 
painetta saatetaan lievittää esim. kiertämällä lantion ”vapaata” 
puolta eteen- tai taaksepäin, jolloin paine siirtyy pois lonkan 
päältä. Toinen paineen lievityskeino on siirtää olkapäätä eteen- 
tai taaksepäin pois paineen alta. Sen seurauksena nukku-
misasento kääntyy kohti selin- tai päinmakuuta alavartalon 
seuratessa kierron mukana. 

35. ONKO PATJASSASI PAINAUMIA TAI KUOPPIA? 

(Patjaa kannattaa tunnustella käsin niiden havaitsemiseksi.) 
Ajan myötä patjan ominaisuudet heikkenevät ja se menettää 
kykynsä tukea vartaloa optimaalisesti. Patjassa olevat kuo-
pat ja painaumat saattavat ohjata vartaloa epäergonomiseen 
asentoon. 

Honkanen, Huotari, Lehtimäki, PIRAMK 2009
Päivityksiä 1-2019, fysioterapeutit J.Borodulin,  
P.Koistinen ja J.Tujunen 

Kuva: Muotoillut ja oikean kokoiset tuki-
tyynyt ohjaavat asennon luonnolliseksi, 
jolloin niska-hartiaseutu lepää ja palautuu 
rasituksesta. Tällöin myös paine olkapääs-
sä helpottaa, mikä voi ennaltaehkäistä 
mm. käsien puutumisoireita.

TAVALLINEN JOUSTINPATJA 
Keltaisilla, oransseilla ja punaisilla alueilla vartaloon kohdistuu voimakasta, epämuka-
vaa painetta. Näillä alueilla vartalon pintaverenkierto on häiriintynyt ja nukkujan olo 
on epämukava. Usein juuri liiallinen ”pintapaine” aiheuttaa öistä levotonta liikehdin-
tää ja kääntyilyä. Asia on korjattavissa vaihtamalla patja sellaiseksi, joka vähentää 
kehoon kohdistuvaa painetta.

PAINETTA OIKEIN VÄHENTÄVÄ PATJA
Vaaleansinisillä ja sinisillä alueilla kehoon kohdistuu kevyt paine. Tämän ansiosta 
pintaverenkierto on esteettömämpää ja nukkuminen rauhallisempaa.
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Kylki- ja selinmakuuasento 

1)  TYYNYMALLIN VALINTA

Kylki- ja selinmakuuasennossa nukkumiseen sopivat seuraavat
TEMPUR-tyynyt; ORIGINAL, MILLENNIUM, OMBRACIO, 
EASYCLEAN, SONATA sekä COMFORT.  Kylkimakuulla kaularan-
gan tulee olla suorassa (kuva 1) ja selin makuulla (kuva 2) mah-
dollisimman lähellä anatomista perusasentoa. Tyynyn korkeus 
kannattaa mitata omassa vuoteessa tai sellaisessa vuoteessa, 
jonka jousto-ominaisuudet vastaavat omaa vuodetta. Mitä 
upottavampi patja, sitä matalampi tyyny. Vuoteen jousto-omi-
naisuudet siis vaikuttavat tyynyn korkeustarpeeseen.  

 TEMPUR MILLENNIUM TYYNY  

Millennium-tyynyn eteenpäin kallistuva reuna antaa ihanteel-
lisen tuen sekä selällään että kyljellään nukuttaessa. Tyynyn 
reunan syvennys antaa hyvän tilan olkapäälle kylkimakuuasen-
nossa. Tyynyn etuosan korkeammat reunat ovat tarkoitettu 
kylkiasennossa nukkumiseen ja keskikohdan matalampi kohta 
soveltuu selinmakuulla nukkumiseen. Millennium-tyyny tarjoaa 
ennaltaehkäisyä ja helpotusta niskasäryistä kärsiville, tyynyn 
erikoismuotoilu myös helpottaa nukkujan hengitystä sekä selkä- 
että kylkimakuulla. Millennium-tyynyn korkeutta voi arvioida 
nukkujan koon perusteella alla olevan taulukon avulla. 

Nukkumisergonomia - näin valitset ergonomisesti sopivan tyynyn Tyynyn valintaan vaikuttavat 1) Nukkumisasento 2) Korkeustarve

TEMPUR® ORIGINAL TYYNY
KOKO

Original Junior
Original S
Original M
Original L
Original XL

HARTIAN LEVEYS
XS (lapset)

S Kapea
M Normaali

L Leveä
XL Erittäin leveä

KORKEUS
7/4

8/5

10/7

11,5/8,5

13/10

TEMPUR® MILLENNIUM TYYNY
KOKO

Millennium S
Millennium M
Millennium L
Millennium XL

HARTIAN LEVEYS
S Kapea

M Normaali
L Leveä

XL Erittäin leveä

KORKEUS
9,5/5

11/6

12,5/7

14/8

Kylkimakuuasento 

1)  TYYNYMALLIN VALINTA

Kylkimakuuasennossa nukkumiseen sopivat seuraavat TEM-
PUR tyynyt; ORIGINAL, MILLENNIUM, OMBRACIO, EASYCLEAN, 
SONATA sekä COMFORT. Kylkimakuulla kaularangan tulee olla 
suorassa kuvan osoittamalla tavalla. Tyynyn korkeus kannat-
taa mitata omassa vuoteessa tai sellaisessa vuoteessa, jonka 
jousto-ominaisuudet vastaavat omaa vuodetta. Vuoteen 
jousto-ominaisuudet siis vaikuttavat tyynyn korkeustarpeeseen. 
Tyynyn korkeutta voi myös arvioida nukkujan koon perusteella 
alla olevan taulukon avulla. 

 TEMPUR ORIGINAL TYYNY 

Original-tyyny on kehitetty yhdessä fysioterapeuttien kanssa 
parhaan muotoilun saavuttamiseksi. Tuloksena syntyi tyyny, 
joka mukautuu täydellisesti niskan ja pään muotoihin, sekä 
antaa hyvän tuen ja paineenlievennyksen niska-hartiaseudun 
lihaksille. Original-tyyny on tukityyny, jota suositellaan etenkin 
selkä- ja niskasäryistä kärsiville ja kaikille, jotka haluavat levol-
lisen unen avulla vapautua päivän jännityksestä sekä ennal-
taehkäistä niska- ja hartiaseudun jäykkyyttä. Original-tyynyn 
ainutlaatuinen kaareva muotoilu tukee päätä ja niskaa, sekä 
palauttaa selkärangan sen luonnolliseen asentoonsa.

Kaikki eri nukkuma-asennot, 
myös vatsamakuuasento

1.  TYYNYMALLIN VALINTA

Useissa asennoissa nukkumiseen sopii TEMPUR Ombracio 
-tyyny.

2) ORIGINAL TYYNYN KOON VALINTA:

MilleniumMillenium

2) MILLENNIUM TYYNYN KOON VALINTA:

 TEMPUR EASYCLEAN TYYNY  

EasyClean™ -tyyny on valmistettu uudenlaisesta TEMPUR 
EasyClean™ -materiaalista. Se mahdollistaa tyynyn pesun 60 
asteessa sekä rumpukuivaamisen: tyynyn huoltaminen ei ole 
koskaan ollut helpompaa! Saatavissa kolme eri korkeutta.

TEMPUR® EASYCLEAN JA SONATA TYYNYT
TYYNYN KOKO

Soft / S
Medium / M
Firm / L

HARTIAN LEVEYS
S Kapea

M Normaali
L Leveä

2) EASYCLEAN JA SONATA TYYNYJEN KOON VALINTA:

Kuva 1. Kuva 2.

Symphony backSymphony back

 TEMPUR® SONATA -TYYNY

Kylki- ja selinmakuulla nukkujille tarkoitettu Sonata-tyynyn 
kaareva muoto tarjoaa niskalle ja olkapäille painetta vähentävää 
tukea. Pehmeä Tempur Super Soft -materiaali sopii hyvin heille, 
joille perinteiset ergonomiset tyynyt tuntuvat liian napakoilta. 
Kolme eri kokoa; S, M ja L. 

Symphony backSymphony back

 OMBRACIO TYYNY 

Ombracio-tyyny sopii kaikkiin nukkumisasentontoihin. Tyynyn 
siivekkeellinen, neljään suuntaan levittäytyvä muoto tarjoaa 
niska- ja hartiaseudulle sen tarvitseman tuen, rentouttaen 
lihaksia sekä helpottaen hengitystä. Ainutlaatuisen muotoilunsa 
ansiosta Ombracio-tyyny soveltuu erinomaisesti nukkumisasen-
toa useasti vaihteleville nukkujille. Yksi koko. 

 COMFORT TYYNY

Perinteisen mallinen Comfort -tyyny tarjoaa painetta vähen-
tävää mukavuutta sekä tukea kaikkiin nukkuma-asentoihin. 
Tyynyä on helppoa muotoilla tukemaan haluttua lepo- tai 
nukkuma-asentoa. Yksi koko. 

Symphony backSymphony back

OMBRACIO JA COMFORT TYYNYT ERI NUKKUMA-ASENNOISSA
Tyynyjen sisältö koostuu Tempur-mikrotyynyistä, jotka on 
suljettu Tempur-kuoren sisään. Kylkimakuulla tyynyn korkeus 
säädetään niin, että kaularanka on suorassa rinta- ja lanne-
rankaan nähden eikä olkapäässä tunnu häiritsevää painetta. 
Selinmakuulla tyyny muokataan keskeltä syvemmäksi ja täy-
tettä siirretään tyynyn sivuille sekä niskan kohdalle tukemaan 
kaularangan normaalia asentoa. Vatsamakuulla pää sijoitetaan 
tyynyn sivulle niin, että kaularangan kierto olisi mahdollisimman 
vähäistä.
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TEMPUR® Firm -mallisto
voimakasta tukea tarvitseville

Firm on uusin ja edistyksellisin patjatunteemme. Se on Original-
patjaa tukevampi tunne ja sisältää TEMPUR Extra Firm Support 
-materiaalia. Nautit Firm-tunteesta, jos kehosi paino tai rakenne 
kaipaa ergonomista, voimakasta tukea. Hyvä nukkumisergono-
mia vaatii muotoutumista ja tukea – yksilöllisesti.

TEMPUR® Cloud -mallisto
tukea antava, pehmeä tunne

TEMPUR Cloud -patja suositellaan silloin, kun koko patja täytyy 
vaihtaa. Toimii kuten Original, mutta yllättää ylellisellä pehmey-
dellään. Valitse Cloud-patja, jos haluat pehmeän tunteen, menet-
tämättä kehoa tukevia TEMPUR-materiaalin ominaisuuksia. 

TEMPUR® Original -mallisto
tukea antava, jämäkkä tunne

TEMPUR Original -patjaa suositellaan silloin, kun koko patja täy-
tyy vaihtaa. Patja muotoutuu painon ja kehon normaalin läm-
mön mukaan yksilöllisesti sopivaksi jokaisen vartalon mukaan ja 
antaa voimakkaan, ergonomisen tuen. 

TEMPUR® 7 cm sijauspatja

TEMPUR-sijauspatja 7 cm sijoitetaan minkä tahansa hyväkun-
toisen patjan päälle korvaamaan tavallinen sijauspatja. TEMPUR 
sijauspatja 7 cm vähentää optimaalisesti kehoon kohdistuvaa 
painetta ja tukee vartaloa oikein. Jos alapatja on kulunut liian 
pehmeäksi tai on jopa kuopalla, se pitää vaihtaa kokonaan.

Nukkumisergonomia - näin valitset ergonomisesti sopivan patjan

TEMPUR-PATJAN VALINTA ON HELPPOA 
1. Periaatteessa kaikki patjamallit, joissa on vähintään 
 7 cm TEMPUR-materiaalia toimivat, koska ne muovautuvat 
 yksilöllisesti sopiviksi jokaiselle ja antavat hyvän tuen.
2. Mieltymystesi mukaisen tunteen löydät kokeilemalla: kaipaatko 

enemmän tukea (Original) vai mukavaa pehmeyttä (Cloud) vai 
perinteisen patjan jouston tunnetta (Hybrid).

3. Jos sinulla on selkäongelmia, kokeilu on välttämätöntä, 
 jotta tukiominaisuudet ovat sinulle sopivat.
4. Isot ja kurvikkaat vartalot tarvitsevat paksumman patjan, 
 jossa on riittävästi muovautuvaa TEMPUR-materiaalia.
5. Pienet ja kevyet vartalot saattavat tarvita enemmän 
 pehmeyttä, jotta patja muotoutuu helposti (Cloud).
 
TEMPUR-patjojen viskoelastisuus ja lämpötilan tunnistavat ominaisuudet 
takaavat ihanteellisen paineen helpotuksen sekä yksilöllisen muotou-
tumisen, jotka mahdollistavat rauhallisemman unen sekä helpottavat 
niska- ja selkäongelmia. Katso tutkimustuloksia seuraavalta sivulta.
 
PATJAN PITÄÄ OLLA HENGITTÄVÄ JA LÄMPÖÄ POISJOHTAVA

Aito TEMPUR–materiaali on avosoluista, eli se tuulettuu kun ilma pystyy 
kulkemaan patjan läpi. Saksalaisessa patjatesti-laboratoriossa TEM-
PUR sai Suomessa myytävistä patjoista parhaimman mittaustuloksen 
”lämmönjohtokyvystä”, mikä tarkoittaa sitä, että kehon lämpöä siirtyy 
pois patjan kautta, jolloin patjan lämpö pysyy tasaisena vaikka nukkujan 
lämpötila vaihtelee. Myös ilmanvaihto eli hengittävyys sai hyvät testitu-
lokset. TEMPUR-patjalla nukuttaessa kehon pintaverenkierto on esteet-
tömämpää verrattuna ns. tavallisiin patjoihin, ja aluksi tämän voi kokea 
lämmön tunteena, johon keho tottuu ja jonka lämmön materiaali johtaa 
nukkujasta pois. Käyttäjäkokemusten mukaan TEMPURilla nukuttaessa 
on voitu vähentää yövaatetusta ja hieman madaltaa huonelämpötilaa, 
koska vartalon pintaverenkierto on normaalimpi kuin kimmoisilla mate-
riaaleilla nukuttaessa.

TEMPUR SÄÄTÖPOHJAT PARANTAVAT NUKKUMISERGONOMIAA

TEMPUR-vuoteille kehitetyt säätöpohjat parantavat TEMPUR-patjojen 
muotoutumis-, tuki- ja paineenvähennysominaisuuksia. Näin selkä-
ranka, lihakset ja jänteet ovat oikeassa asennossa ja pintaverenkierto 
esteettömämpää. Parantuneen nukkumisergonomian ansiosta yöuni 
on virkistävää ja rentouttavaa. Säädettävää vuodetta voidaan käyt-
tää helpottamaan vuoteesta ylösnousua ja tarjoamaan selälle hyvän 
lepoasennon. Säädettävän vuoteen muita etuja on mm. apu kuorsaa-
miseen, flunssaan ja tukkoiseen oloon sekä miellyttävän rentoutumisen 
mahdollisuus ennen nukkumista. 

TEMPUR BREEZE -PATJAT

TEMPUR Breeze -patjat sisältävät uudenlaista TEMPUR Climate Mate-
rial™ (TCM) -materiaalia, joka yhdistettynä 3D-päälliseen muodostaa 
patjan ja kehon väliin kosteutta vähentävän mikroilmaston. TCM-
materiaalin avoimien solujen paksut seinämät sallivat nopeamman ja 
tehokkaamman kosteuden poistumisen sekä paremman hengittävyy-
den. Nukut rauhallisemmin raikkaammassa vuoteessa. Breeze-patja on 
valittavissa Original, Cloud tai Sensation tunteella. 

HUOM.  Jo ensimmäisistä patjamallistoista lähtien Tempur on ollut 
edelläkävijä nukkumisergonomiassa. Kehittämme jatkuvasti pat-
jamalliston materiaalia ja ominaisuuksia tavoitteena yhä parantaa 
nukkumisergonomiaa ja mukavuutta.  

TEMPUR-MATERIAALI PERUSTUU NASAN TEKNOLOGIAAN 

Se tunnistaa kehon painon ja lämmön, joten se muotoutuu jokai-
selle yksilöllisesti sopivaksi. Sama patja sopii kaiken kokoisille ja 
painoisille (30-130 kg, myös muut painoluokat). 

TEMPUR-MATERIAALIN PAINETTA VÄHENTÄVÄT  
OMINAISUUDET LIEVITTÄVÄT JA ENNALTAEHKÄISEVÄT KIPUJA 

Patjan kosketuspinta-ala on kaksi kertaa laajempi kuin tavallisissa 
patjoissa, mikä lisää painottomuuden tunnetta. Kääntyilyn tarve 
vähenee ja unen laatu paranee.

TERAPEUTTISEN HARJOITTELUN JA NISKATUKITYYNYN YHTEIS-
VAIKUTUS ON TEHOKKAIN APU KROONISEEN NISKASÄRKYYN

Tutkimuksen mukaan muotoillun terveystyynyn käytön yhdistä-
minen fysioterapeutin ohjaamaan terapeuttiseen harjoitteluun on 
tehokkain tapa hoitaa pitkittynyttä niskasärkyä. 
J. Reumatol 2007;34:151-8

PAINETTA VÄHENTÄVÄT PATJAT JA TYYNYT PARANTAVAT  
NIVELONGELMISTA KÄRSIVIEN UNTA

Yksilöllisesti koehenkilöille valitut TEMPUR-patjat ja -tyynyt 
vähentävät tutkimuksen mukaan tuki- ja liikuntaelinsairauksista 
kärsivien potilaiden painerasitusta ja kipuja. 78% tutkimukseen 
osallistuneista totesi TEMPUR-patjan ja -tyynyn parantavan unta 
merkittävästi. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiklinikka 2008

REUMATAUTEJA SAIRASTAVAT NUKKUVAT  
PAREMMIN TEMPUR PATJALLA JA TYYNYLLÄ

Koehenkilöt nukkuivat kuntoutusjaksolla TEMPUR Kombipatjoilla 
(20 cm) ja –tyynyillä. 91% oli tyytyväisiä patjaan ja 80% tyynyyn. 
Tutkimusjakson aikana koehenkilöiden päiväaikainen väsymys, 
voimattomuus sekä heräämisen jälkeiset tuki- ja liikuntaelin oi-
reet vähenivät. Koehenkilöt nukkuivat kuntoutusjaksolla parem-
min kuin kotona, mikä johtui heidän mielestään tutkimuksessa 
käytössä olleista patjoista ja tyynyistä.  Lilja 2007. Tampereen yliopisto

KESKIKOVA PATJA (KUTEN TEMPUR) VÄHENTÄÄ ALASELKÄKIPUA

Tutkimuksen mukaan keskikova (medium firmness) patja vähen-
tää kroonista, epäspesifiä alaselkäkipua. Kovacs, Abraira ym. 2003

TEMPUR-PATJA ENNALTAEHKÄISEE 
TEHOKKAASTI PAINEHAAVOJA

Satunnaistettu kliininen koe, joka koskee painehaavojen syn-
tymisen ehkäisemistä, kun potilasta käännellään eri aikavälein. 
Tavoitteena oli arvioida potilaiden kääntelytiheyden ja painetta 
vähentävien patjojen vaikutus painehaavojen kehittymiseen. Pää-
telmissä todettiin, että kääntely 4-6 tunnin välein TEMPUR-MED 
-patjalla oli tehokkaampaa kuin 2-3 tunnin välein tapahtuva kään-
tely tavallisella patjalla. TEMPUR-MED patja kestää 50%:n virhe-
marginaalin kääntelytiheydessä ilman vakavien kudosvaurioiden 
syntymistä potilaalle. Defloor T, Gentin yliopisto Belgia, Grypdonck M, Utrechtin 

yliopisto Alankomaat, Haalboom J, Utrehtin yliopistollinen sairaala, Alankomaat.

Nukkumisergonomiaan liittyviä tutkimuksia

Hyvä nukkumisergonomia antaa  
kehon ja mielen uudistua yöaikaan

UUSI RAIKAS TEMPUR-FIT™ -PEITTOMALLISTO

Uusien peittojen ainutlaatuista TEMPRAKON® -teknologiaa täy-
dentää nyt toinenkin NASAn avaruustekninen innovaatio – FRESH-
menetelmä. Peitto huolehtii automaattisesti ihannelämmöstäsi 
nukkumisen aikana – varastoi kehosi lämmön ja palauttaa sen yön 
viiletessä. Lisäksi se ehkäisee aktiivisesti kosteuden ja mikrobien 
syntyä, pitäen samalla olosi raikkaana läpi yön. Kun öinen hikoilu ja 
kääntyily vähenevät, nukut entistä paremmin. Täytteenä euroop-
palaista untuvaa (laatuluokka 1), päällinen 100 % puuvillaa. Takuu 
3 vuotta. Konepestävä 60 asteessa.

• TEMPUR Fit Light–peitto 
 sopii huonelämpötiloihin 
 18-25° C (ns. kesäpeitto)
• TEMPUR Fit Standard –peitto 
 sopii huonelämpötiloihin 
 < 20° C  (ns. talvipeitto)

® ®

TEMPRAKON down -untuvatuotteiden
aktiivisesti lämpötilaa säätävä 

vaikutus on sertifioitu. 

TEMPRAKON fresh -tuotteiden
aktiiviselle mikrobien ehkäisyteholle

on myönnetty sertifiointi.

Vuonna 2012 tehdyn kyselytutkimuksen (Humaloja, A & 
Kinnunen, H. TAMK) mukaan kehon lämmön mukaan muotou-
tuvilla patjoilla nukkuvat tunsivat itsensä vähemmän fyysi-
sesti voimattomiksi kuin vaahto-, joustin tai muilla patjoilla 
nukkuvat. ”Ihminen tarvitsee syvää unta, jotta elimistö voi 
levätä ja toipua rasituksista. Mikäli syvän unen vaihe häiriintyy, 
vaikkapa johtuen epäsopivasta patjasta, aamulla voi tuntea 
itsensä fyysisesti väsyneeksi. Syvän unen aikana erittyy mm. 
kasvuhormonia, joka vaikuttaa sokeriaineenvaihduntaan ja sitä 
kautta lihasvoimaan. Syvä uni virkistää unen vaiheista kaikkein 
eniten, elimistö elpyy ja myös uusien asioiden sekä motoristen 
taitojen oppimista tapahtuu Tyypillisesti mm. selkäkipu potilaat 
kokevat itsensä aamulla väsyneiksi – ts. uni ei ole lepoa ja 
virkistystä antavaa. Tämän vuoksi hyvä patja ja nukkumisolo-
suhteet ylipäänsä ovat erittäin tärkeitä ihmisten jaksamisen 
kannalta ja ennaltaehkäisevät stressiä ja uupumusta!”  fysiatri-
an ylilääkäri, dosentti Olavi Airaksinen. 

TUNNETKO ITSESI FYYSISESTI VOIMATTOMAKSI 
HERÄÄMISEN JÄLKEEN?

(n=580, p=0,020)
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TEMPURILLA ON TUTKITUSTI TYYTYVÄISIMMÄT KÄYTTÄJÄT

Arvostetussa eurooppalaisessa tutkimuksessa TEMPUR-tuotteilla 
oli tutkitusti tyytyväisimmät käyttäjät Suomessa ja 13 muussa 
maassa*. Suomessa TEMPUR valikoitui ensimmäiselle sijalle mm. 
laadussa ja sopivuudessa selälle (nukkumisergonomia). TEMPURia 
suositellaan enemmän kuin mitään muuta. Kärkisijat myös allergi-
koille sopivuudessa, designissa ja mallivalikoiman laajuudessa.

TEMPUR-TYYNY JA -PATJA YHDESSÄ TEKEVÄT SELKÄ- JA NISKA-
KIVUISTA HISTORIAA PARANTAMALLA NUKKUMISERGONOMIAA 

Ainutlaatuiset TEMPUR-patjat ja -tyynyt mullistavat makuuhuoneen. 
Ne vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään kaikkialla maailmassa 
parantamalla unen laatua. Testaa TEMPUR – huomaat, miten 
TEMPUR-patjat ja -tyynyt voivat muuttaa elämäsi. 

•  Helpottaa ja estää selkä-, niska- ja nivelvaivoja 
•  Auttaa nukkumishäiriöihin ja korjaa asentovirheitä 
•  Luo parhaat edellytykset hyvälle ja virkistävälle unelle 
•  Ekologinen valmistus ja pitkä käyttöikä 
•  Valmistettu parhaista mahdollisista materiaaleista 
•  CE-merkitty, allergiavapaa terveydenhoitotuote 

TEMPUR-materiaali muotoutuu kehon lämmön ja painon vaikutuk-
sesta yksilöllisesti tukien niskaa, selkää, hartioita ja jalkoja niiden 
oikeaan fysiologiseen asentoon. TEMPUR-tuotteita suosittelee 
yli 75 000 terveydenhoitoalan ammattilaista ympäri maailmaa ja 
Suomessa yhteistyössä ovat mm. Selkäliitto, Suomen Nivelyhdistys 
sekä Uniliitto. 

VALITSE AITO TEMPUR – COPY CAT VAROITUS 

Parhaita jäljitellään aina. Markkinoilla onkin erilaatuisia viskoelastisia 
tuotteita, joita harhauttavasti ja lainvastaisesti esitellään TEMPU-
Rina. TEMPURin tutkitut ominaisuudet ja lupaukset toteutuvat vain 
aidossa TEMPUR-materiaalissa, jota valmistamme maailmanlaajui-
sesti yksinoikeudella. Aidon TEMPURin tunnistat TEMPUR-logosta. 
Lue lisää www.tempur.fi ”usein kysyttyä” -kohdasta, jossa käsitellään 
materiaalin erot verrattuna jäljitelmiin (mm. materiaalin paino/tiheys, 
kestävyys, muotoutuvuus, tuki- ja painetta vähentävät ominaisuu-
det, puhtaat ja turvalliset raaka-aineet, CE -merkintä). 

TEMPUR ON SIJOITUS HYVINVOINTIISI 

TEMPURin kestävyys, takuu ja pitkäikäisyys tekevät tuotteista 
käytössä edullisia. TEMPUR investointi maksaa itsensä takaisin myös 
terveyttä edistävinä hyötyinä. 

MITÄ TARKOITTAA VISKOELASTINEN? MITKÄ OVAT SEN HYÖDYT?

Perinteisesti kaikki pehmustemateriaalit ovat elastisia eli kimmoisia 
( joustimet, vaahtomuovi jne.). Tämä ominaisuus tyynyssä ja pat-
jassa on haitta nukkujalle. Elastinen materiaali työntää nukkujaa ja 
aiheuttaa haitallista kehoon kohdistuvaa painetta. Tällöin pintave-
renkierto estyy aiheuttaen levotonta liikehtimistä ja heräilyä, jolloin 
unen laatu heikkenee. Elastisella alustalla ei saavuteta parasta 
nukkumisasentoa. Tästä voi aiheutua raajojen puutumista, selän ja 
niskan kiputiloja. Koska haitat ovat tiedossa, elastisia materiaaleja 
pyritään keventämään, jotta ei synny paineen tunnetta (pehmeäm-
pi vaahtomuovi, löysempi joustin jne.). Tällaiset materiaalit eivät 
tue kehoa riittävästi vaan ovat liian pehmeitä tai painuvat nopeasti 
kuopalle ja heikentävät nukkumisergonomiaa.  
 
TEMPUR-materiaali on korkeasti viskoelastista eli se ei työnnä 
nukkujaa vaan luo painottomuuden tunteen, ikään kuin keho ei 
koskettaisikaan patjaa. Pintaverenkierto on esteettömämpää ja 
öinen liikehdintä sekä heräily tutkitusti vähenee verrattuna tavalli-
siin patjamateriaaleihin. Vartalo saa optimaalisen tuen helpottaen 
selkä- ja niskaongelmia. Nykyaikaista viskoelastista vaahtomuovia 
on käytännössä kahta laatua, aitoa Tempuria ja muiden valmistajien 
erinimisiä tuotteita. Edullinen eli heikompi laatu eroaa hyvin vähän 
tavallisesta vaahtomuovista eikä niillä saavuteta samoja tutkittuja 
terveyshyötyjä kuin Tempurilla.

HUOM! 

Uuteen tyynyyn tai patjaan tottuminen voi kestää jonkin aikaa ( jopa 
viikkoja), koska patjaa/ tyynyä vaihdettaessa selkärangan ja koko 
vartalon asento voi muuttua. Mahdolliset niska- ja selkäkivut ovat 
siis normaaleja vaihdon yhteydessä.

Yli 75 000 terveydenhoitoalan ammattilaista 
ympäri maailmaa suosittelee AITOA TEMPURia!

TEMPUR-MYYNTI

Fysikaaliset hoitolaitokset, Stockmann, Vepsäläinen, Isku, Metropoli Kaluste. Tempur Brand Store -nukkumisergonomian erikoismyymälät: 
ESPOO: Kauppakeskus Iso-Omena ja Sello, HELSINKI: Eerikinkatu 6, Helsinki Outlet; Tatti 17, Kauppakeskus Kaari, Kauppakeskus Tripla, HYVIN-
KÄÄ: Kauppakeskus Willa, JOENSUU: Kauppakatu 23a, JÄRVENPÄÄ: Sibeliuksenkatu 18-20, KUOPIO: Kauppakeskus Matkus, PORI: Kauppakeskus 
Puuvilla, LEMPÄÄLÄ: Ideapark, RAISIO: Kauppakeskus Mylly, TAMPERE: Koskikeskus, TURKU: Eerikinkatu 9, VANTAA: Kauppakeskus Jumbo ja 
Tikkuri sekä muut valtuutetut jälleenmyyjät. Valikoimat voivat vaihdella myymälöittäin. Lisätietoja http://www.tempur.fi

Suomen Unihoitajaseura ry
SUHS

Yli 75 000 terveydenhoitoalan ammattilaista 
suosittelee aitoa TEMPURia. Yhteistyössä
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Best in Test – Tutkimuksissa TEMPUR valittiin parhaaksi 


